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البيداغوجيا الجامعّية في ”القديس يوسف“

صدى البلد  

لمناسبة صدور دليل البيداغوجيا 
الجامعّية من تصميم وإشراف القسم 
المولج بطرائق التدريس الجامعّي 
م 

ّ
في جامعة القديس يوسف، ُنظ

لقاء موّسع ألساتذة الجامعة حول 
الممارسات التربوّية الجامعّية التي 

وردت في الدليل.
 ، معة لجا ا ئيس  ر ء  للقا ا فتتح  ا
ــاش اليسوعي، 

ّ
البرفسور سليم دك

وأدرج هذا الدليل ضمن مسار الجودة 
الذي انخرطت فيه الجامعة، والقائم 
على بناء رؤية، وتحويلها إلى إجراءات 
ها  نشر ثم   ، للتقييم بلة  قا عملّية 
المعنيين وتزويدهم  ء  لفرقا ا بين 

باألدوات الالزمة لتنفيذها. واعتبر أن 
”القيمة المضافة لهذا الدليل تكمن 
في مشاركة أساتذة من الجامعة في 
ة 

ّ
وضعه، ال سيما أنهم يعرفون بدق

الجمهور الذي يتوّجهون إليه“.
ثم تحدثت البرفسورة ندى مغيزل 
نصر، الموكلة من قبل رئيس الجامعة 
لتعرض   ، معّية لجا ا غوجيا  لبيدا با

ذ بدعم من الوكالة 
ّ
الدليل الذي ُنف

لمعهد  ا و نّية  نكفو للفر معّية  لجا ا
الفرنسي في لبنان. وأشارت الى أن 
”الدليل يندرج ضمن الورشة المهّمة 
لقديس  ا معة  جا بها  م  تقو لتي  ا
يوسف لتنمية جودة برامجها. وهو 
يهدف إلى تأمين األدوات المنهجّية 
العتماد الممارسات المتماشية مع 
االتجاهات الدولّية، والتي تتجاوب 
مع التحديات الجديدة التي يواجهها 

التعليم العالي“.

صيغتان
يضم الدليل فقرات متنوعة حول 
لبرامج الجامعّية، طرائق  ا تخطيط 
وتقنّيات التدريس، آلّيات متابعة 
الطالب وآليات تقييم تحصيلهم. 
أعّد ضمن صيغتين: مكتوبة ورقمّية، 
بحيث يحتوي على بطاقات قصيرة 
وعملّية عدة. وتأتي تسجيالت الفيديو 
التي تّم تصويرها ضمن الجامعة، 

ق بعض الفصول ضمن الصيغة 
ّ
لتوث

الرقمّية. وتتوفر هذه األخيرة على 
الموقع اإللكتروني لقسم البيداغوجيا 
لدليل  ا الجامعّية. وسيخضع هــذا 
للمراجعة سنوًيا، بحيث يتم تعديل 
الفصول في ضوء األبحاث، وتضاف 
فصول أخــرى لتتجاوب مع حاجات 

المجتمع الجامعّي.

ممارسات جيدة
ع األساتذة على 

ّ
في وقٍت الحق، توز

ــإدارة الكّتاب لتعريف  ورش عمل ب
ــواردة  المشاركين على الطرائق ال

ضمن الدليل.
يأتي هذا اللقاء استكماًال للقاء عقد 
السنة الماضية، تبادل خالله األساتذة 
الممارسات الجّيدة المتمحورة حول 
الطالب. وتّم عرض هذه الممارسات 
ضمن ورش عمل، ثم من خالل معرض 
ني  مبا مختلف  بين  ل 

ّ
تنق ل  ا جـــّو

الجامعة.

”الدليل يندرج ضمن 

الورشة المهّمة التي 

تقوم بها الجامعة 

لتنمية جودة برامجها”

من اللقاء في جامعة القديس يوسف      البلد
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